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Regionalny Punkt Kontaktowy Programów UE 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn 
tel.  89/ 5233467; fax. 89/ 5240494 

http://www.uwm.edu.pl/rpk  
 

 

 

PROGRAM STYPENDIALNY BOGLIASCO 

 

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe w następujących 

dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia, architektura 

krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka wizualna. Stypendia są przyznawane bez 

względu na narodowość. 

Każdego roku fundacja oferuje stypendia około 50 osobom. Podania rozpatrywane są dwa razy do 

roku. Szansę na stypendium maja osoby łączące pracę twórczą z działalnością naukową w takich 

dziedzinach jak historia sztuki, muzykologia, krytyka filmowa itp., jak również taniec, muzyka i teatr. 

Podczas pobytu w centrum stypendyści oraz osoby im towarzyszące otrzymują zakwaterowanie i 

wyżywienie. Pobyt w centrum może trwać od miesiąca (31-32 dni) do połowy semestru (48 dni). 

Osoby ubiegające się o stypendium: 

• Powinny wykazać się osiągnięciami w swojej dziedzinie, odpowiednimi do wieku i 

doświadczenia 

• Powinny nadesłać opis projektu, nad którym zamierzają pracować podczas pobytu w centrum. 

Terminy zgłoszeń: 

1 lutego 2011 - na semestr jesienno-zimowy, który zaczyna się we wrześniu 2011 r. 

1 maja 2011 - na semestr zimowo-wiosenny, który zaczyna się w lutym 2012 r. 

Więcej informacji: http://www.bfge.org/english/fellowships.cfm 
 

 

UNESCO/L’ORÉAL – WSPÓLNE STYPENDIA DLA MŁODYCH KOBIET – NAUKOWCÓW 

 

Doroczne stypendia UNESCO-L'OREAL mają pomóc młodym kobietom - naukowcom posiadającym 

tytuł doktora lub doktora habilitowanego w przeprowadzaniu badań w dziedzinie nauk 

przyrodniczych w wybranym przez siebie laboratorium, zwykle poza miejscem zamieszkania. 
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Stypendia otrzyma 15 kandydatek, po trzy z każdego z pięciu regionów UNESCO (Afryka, Państwa 

Arabskie. Azja/Pacyfik, Europa/Ameryka Północna i Ameryka Łacińska/Karaiby). 

Kandydatki powinny być już zaangażowane w badania naukowe na poziomie doktoratu lub habilitacji 

w jednej z dziedzin powiązanych z naukami przyrodniczymi: biologia, biochemia, biotechnologia, 

rolnictwo, medycyna, farmacja i psychologia. 

Kryteria: 

- stypendia przeznaczone są dla kobiet poniżej 35 roku życia 

- preferowane są kandydatki posiadające tytuł doktora nauk przyrodniczych, jednakże rozpatrywane 

będą także kandydatury osób w trakcie studiów/badań doktorskich 

- wymagana jest znajomość języka kraju wybranego na odbycie stypendium 

Nagrody przyznawane przez L'OREAL a zarządzane i administrowane przez UNESCO to: 

- wkład finansowy w wysokości do 40 000 dolarów na wsparcie badań; 

- zwrot kosztów podróży z kraju macierzystego do Paryża na ceremonię rozdania nagród; 

- kieszonkowe i zakwaterowanie podczas pobytu w Paryżu; 

- certyfikat. 

W wyniku krajowej preselekcji, Komisja Narodowa UNESCO wysyła do siedziby w Paryżu 

maksymalnie trzy kandydatury. Ostateczny wybór stypendystek należy do Komitetu Selekcyjnego 

UNESCO-L'OREAL. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 maja – 31 lipca 2011. 

Więcej informacji na stornie: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/  

 

STYPENDIA KONFERENCYJNE 

 

Stypendia na dofinansowanie udziału w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach 

naukowych dla pracowników lub doktorantów w szkołach wyższych lub w instytucjach badawczych.  

O dofinansowanie mogą się starać osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia, są pracownikami lub 

doktorantami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji, w której celach statutowych jest 

prowadzenie badań naukowych i które zamierzają wygłosić na konferencji referat, komunikat, lub 

przedstawić plakat. 

Osoby ubiegające się o fundusze powinny posiadać udokumentowany publikacjami dorobek naukowy 

w dziedzinie odpowiadającej tematyce konferencji. 

Stypendium obejmuje pokrycie maksymalnie 75% całkowitych kosztów udziału w konferencji. Może 

być przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, opłaty konferencyjnej, zakwaterowania, wyżywienia 
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na konferencji. 

Termin składania wniosków:  

28 lutego 

30 kwietnia 

30 czerwca  

30 października 

Więcej informacji na stronie:  

http://www.tnw.waw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=49 

 
Źródło : Eurodesk 

 

 

I EDYCJA PROGRAMU   „MOBILNOŚĆ PLUS” 
 

Dnia 13 grudnia br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła konkurs w ramach nowego 

programu „Mobilność Plus”.  

Cel programu to umożliwienie naukowcom udziału w badaniach prowadzonych w renomowanych 

zagranicznych ośrodkach pod opieką wybitnych naukowców, a także zdobycie doświadczenia i 

wiedzy przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. 

Adresatami konkursu są pracownicy naukowi, naukowo-techniczni lub badawczo-techniczni, którzy 

uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem wniosku, a także nie uczestniczyli (w 

ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku) w trwającym dłużej niż 6 miesięcy zagranicznym pobycie 

naukowym (staż, stypendium, badania naukowe). 

Wsparciem finansowym objęty jest pobyt uczestnika  programu w miejscowości, w której znajduje się 

zagraniczny ośrodek (10 000 zł/miesiąc). Wsparciu podlega również współmałżonek i niepełnoletnie 

dziecko uczestnika, jeżeli przebywać oni będą wspólnie w w/w miejscowości (odpowiednio 2 000 zł i 

1 000 zł miesięcznie); zwrot kosztów podróży (jedna podróż w obie strony na każde 6 miesięcy 

pobytu).  

Środki finansowe przyznawane są na okres od 6 do 36 miesięcy. 

Program obejmuje wszystkie dziedziny naukowe. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Biura Współpracy Międzynarodowej do 21 lutego 

2011r.  

Więcej informacji na temat projektu, formularzy wniosku, wykazu dokumentów na stronie MNiSW: 
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http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-o-konkursie-w-

ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-i-edycja/  
 

Źródło : MNiSW 

 

ROCZNE SZKOLENIE W JAPONII 

 

Bezpłatny udział w rocznym programie "Wulkany w Japonii", obejmującym tygodniowe 

seminarium, 4-miesięczny kurs japońskiego i 8-miesięczne szkolenie w japońskiej firmie - oferuje 

abiturientom studiów technicznych EU-Japan Centre for Industrial Cooperation w Brukseli. 

Uczestnicy programu zyskają szansę studiowania na stanowiskach przemysłowych zaawansowanych 

technologii, stosowanych przez japońskie firmy-gospodarzy programu, a ponadto przyswojenia 

japońskiego, poznania kultury Nipponu i nawiązania kontaktów jego mieszkańcami oraz tamtejszym 

biznesem. 

Termin składania wniosków do Brukseli mija 20 stycznia 2011r. Pobyt w Japonii ma trwać od 

września 2011 do sierpnia 2012 roku. 

Wniosek może złożyć osoba studiująca na ostatnim roku kierunku technicznego lub naukowego, 

zarejestrowana na uczelni na studiach licencjackich lub magisterskich. 

Kandydaci do wyjazdu muszą najpierw uzyskać zgodę na roczną nieobecność na uczelni. 

Kwalifikowani będą na podstawie ocen ze studiów, opinii wykładowców, posiadanej wiedzy, 

znajomości angielskiego w mowie i piśmie, prezentowanej innowacyjności, ukierunkowania na 

japońsko-unijne relacje oraz zdolności dostosowania się do odmiennej kultury. 

Każdy wybrany do uczestnictwa w programie student z Europy otrzyma grant (w transzach) w 

wysokości 200 tys. jenów (około 60 tys. zł) na sfinansowanie kosztów podróży w obie strony oraz 

kosztów pobytu w Japonii. 
Źródło : PAP 

 

NOWE KONKURSY DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW W PROGRAMIE 
„IDEAS” (7. PR UE) 
 

Dnia 24 października zostały otwarte konkursy dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced 

Grant), polegające na wspieraniu innowacyjnych projektów badawczych zainicjowanych przez 

badaczy w krajach UE i krajach stowarzyszonych. Finansowanie jest uzupełnieniem grantu 

inicjującego (ERC starting grant) i jest przeznaczone dla tych naukowców, którzy samodzielnie 
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uzyskali status niezależnego lidera badań naukowych. Grant może osiągnąć wartość nawet 

3.5 mln euro (maksymalnie na 5 lat). Terminy składania wniosków uzależnione są od dziedziny 

naukowej: 

 fizyka i inżynieria: 09.02.2011 

 nauki społeczne i humanistyczne: 06.04.2011 

 nauki przyrodnicze: 10.03.2011 

Więcej informacji na stronie: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000606  
Źródło : Cordis 

 
 

NOWE KONKURSY W RAMACH PROGRAMU „LUDZIE” (7. PR UE) 
 
 
MARIE CURIE IRSES 

Projekty naukowe dotyczące dowolnej dziedziny wiedzy przygotowują konsorcja składające się 

z minimum 2 instytucji ulokowanych w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych 

z 7PR i jednej znajdującej się w kraju, z którym Komisja Europejska ma podpisaną umowę 

o współpracy naukowo-technologicznej, lub w kraju sąsiadującym z UE. Granty są przyznawane na 

okres od 2 do 4 lat. W ramach projektu można sfinansować wymianę pracowników naukowych, ale 

dopuszczalna jest również wymiana pracowników technicznych i kadry zarządzającej. 

Termin zamknięcia konkursu upływa 17 marca 2011r. 

Więcej informacji na stronie: http://www.tinyurl.pl?rROcoxys 
 
 
 
MARIE CURIE COFUND 

Głównym celem CO-FUND jest zwiększenie międzynarodowej mobilności europejskich 

doświadczonych naukowców, a także zachęcenie do prowadzenia badań w krajach europejskich 

naukowców przebywających poza Europą. O fundusze mogą ubiegać się samodzielnie różnego 

rodzaju organizacje istniejące w krajach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych z 7PR  

prowadzące lub zamierzające uruchomić jeden lub kilka programów stypendialnych skierowanych do 

indywidualnych naukowców na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Termin 

zamknięcia konkursu upływa 17 lutego 2011. 

Więcej informacji na stronie:  http://www.tinyurl.pl?XuFMrH8k 
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MARIE CURIE CIG 

Jest to nowa akcja, która zastępuje dotychczas istniejące granty reintegracyjne (Marie Curie ERG 

i Marie Curie IRG). Grant ma na celu wsparcie integracji naukowca w dowolnym kraju członkowskim 

UE lub stowarzyszonym z 7PR, na przykład po zakończeniu wcześniejszego grantu. Aplikować mogą 

naukowcy ze stopniem doktora lub co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej. Naukowiec nie 

może realizować grantu w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. 

Grant jest przyznawany na okres od dwóch do czterech lat. Termin zamknięcia konkursu upływa 

8 marca 2011. 

Więcej informacji na stronie: http://www.tinyurl.pl?bKW1V0iP  

 
 
MARIE CURIE INITIAL TRAINING NETWORKS 2011 (ITN) 

Grant przeznaczony jest na szkolenie oraz umożliwienie dołączenia do europejskich zespołów 

badawczych. Początkującym naukowcom (od 3 do 36 miesięcy) oraz osobom ze stopniem doktora 

(od 3 do 24 miesięcy), należących do międzynarodowej sieci, składającej się przynajmniej z 3 

instytucji pochodzących z 3 różnych krajów członkowskich. Termin składania wniosków upływa dnia 

26 stycznia 2011r.  

 
Źródło: CORDIS 

 

 

 

 

STYPENDIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

 

STYPENDIA JÓZEFA TISCHNERA DLA POLSKICH UCZONYCH  

Stypendium Józefa Tischnera skierowane jest do młodych doktorantów (do 35. roku życia), którym 

daje możliwość spędzenia sześciu miesięcy (od lipca do grudnia 2011) w Instytucie Nauk o Człowieku 

w Wiedniu i wykonania tam projektu badawczego w zakresie nauk humanistycznych/społecznych.  

Termin składania wniosków: 20 lutego 2011 r. 

Więcej informacji na 

stronie: http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=151  
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PROGRAM TEAM  

Obejmuje wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich, 

realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Program jest adresowany do liderów 

zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem zagranicznym, 

zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów, doktorantów lub 

młodych doktorów. Finansowaniu podlegają imienne stypendia naukowe dla członków zespołu oraz 

grant badawczy. Nabór wniosków przewidziany jest od 15 stycznia do 15 marca 2011 roku. 

 
PROGRAM IDEE DLA POLSKI  

Program jest skierowany do laureatów ERC Starting Grant, którzy zamierzają realizować badania 

naukowe w Polsce, i których dotychczasowe osiągnięcia naukowe i dorobek świadczą o 

samodzielności naukowej i dają gwarancję prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie. 

O maksymalnie 6-letnie stypendium w ramach programu można starać się bezpośrednio po uzyskaniu 

grantu ERC lub w trakcie jego realizacji. Okres otrzymywania stypendium zależy od terminu 

uzyskania grantu ERC. Stypendium można otrzymać tylko raz. Wnioski można składać w dowolnym 

terminie. 

WSPARCIE DLA KOBIET realizujących projekty naukowe w trakcie ciąży w przypadku pracy 

naukowej, której specyfika może mieć wpływ na przebieg ciąży. Adresatkami tej formy wsparcia są 

kobiety, które posiadają co najmniej tytuł magistra, biorą udział w projektach badawczych 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz pracują w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 

Finansowanie obejmuje pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika zastępującego kobietę w ciąży w 

zadaniach niezbędnych dla zrealizowania projektu badawczego, których nie może ona wykonywać. 

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. 

 

PROGRAM KWERENDA  

Są to stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych, których 

celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych, niezbędnych do zakończenia prowadzonych badań naukowych. 

Program nie obejmuje wyjazdów, których celem jest zapoznanie się z najnowszą literaturą 

przedmiotu, ogólnodostępnymi książkami, czasopismami lub materiałami, które znajdują się w 

zbiorach różnych bibliotek naukowych na świecie. O stypendia te mogą ubiegać się osoby, które mają 

stopień naukowy doktora (nie później niż 6 lat od chwili jego uzyskania). Stypendium może być 

przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi średnio 2200 euro 

miesięcznie. Nabór będzie prowadzony w 2011r. 
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Więcej informacji na temat stypendiów na stronie:  

http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia  
 

Źródło : FNP 

Opracowała: 

Daria Czyżewska daria.czyzewska@uwm.edu.pl 

i Joanna Bondaruk-Przepióra joanna.bondaruk@uwm.edu.pl 


